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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

 cứu nạn trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-PCTT ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc kiểm tra công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, Đoàn kiểm tra số 6 (Sở Công 

Thương làm Trưởng đoàn) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Để nắm bắt tình hình, đôn đốc huyện Bắc Sơn triển khai công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kip̣ thời chỉ đaọ, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trên địa bàn huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN từ 

nay đến hết năm 2021, ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra, không để bị động 

trong mọi tình huống. 

2. Công tác kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc, báo cáo kiểm tra phản ánh 

trung thực, đầy đủ tình hình thực tế của địa phương. 

3. Trong quá trình thực hiện kiểm tra cần tuân thủ, bảo đảm các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HÌNH 

THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Kết quả triển khai nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN năm 2020, 6 tháng 

đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn. 

- Kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 

03/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 

09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 

của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 124/KH-

UBNDngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm 
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kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót chỉ ra qua Thanh tra diện rộng 

việc chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện và Uỷ ban 

nhân dân một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn từ 01/01/2018 

đến 31/12/2019 tại Kết luận số 1917/KL-SNN ngày 23 tháng 11 năm 2020 Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có). 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc tuân thủ các quy định về 

an toàn điện, công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện trong mùa mưu lũ, không để 

mất điện kéo dài tại khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai; công tác đảm bảo cân đối 

cung cầu, sẵn sàng cung ứng kịp thời các loại hàng hóa thiết yếu đến người dân 

vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ khi có yêu cầu; công tác tăng cường phối hợp quản 

lý thị trường, tránh để tư thương lợi dụng bão, lũ để tăng, ép giá; phương án đảm 

bảo sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, ứng phó, xử lý các sự 

cố hóa chất, quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8h30 (thứ Sáu) ngày 16 tháng 7 năm 2021 

3. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, phương án ứng 

phó tại một số vị trí xung yếu, có nguy cơ cao sạt lở, ngập úng (do huyện lựa chọn), 

sau đó làm việc với UBND huyện nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung 

kiểm tra. 

4. Thành phần 

a) Thành phần đoàn kiểm tra: 

- Đồng chí Đinh Kỳ Giang -  Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh – Trưởng đoàn. 

- Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn, 

Ủy viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh – Thành viên. 

- Đại diện các Phòng chuyên môn Sở Công Thương: Quản lý Thương mại, 

Quản lý Công nghiệp, Quản lý Năng lượng, Kế hoạch Tổng hợp - Thư ký. 

- Phương tiện: Sử dụng xe ô tô của Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lạng 

Sơn. 

b) Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn;  

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bắc Sơn và các thành 

phần có liên quan trực tiếp đến các nội dung kiểm tra (do UBND huyện Bắc Sơn 

mời). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn chuẩn bị xây dựng báo cáo, tài liêụ liên 

quan theo nội dung kiểm tra tại mục 1, phần II của Kế hoạch này và các nội dung 

liên quan khác (nếu có), gửi báo cáo về Sở Công Thương trước ngày được kiểm 
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tra. Bố trí phòng họp, địa điểm kiểm tra thực địa và mời các thành phần làm việc 

với Đoàn kiểm tra. 

2. Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn, 

ủy viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh - Thành viên đoàn kiểm tra chủ động 

chuẩn bị các nội dung theo lĩnh vực đã được giao để trao đổi tại buổi làm việc;  

3. Sở Công Thương; phân công Thư ký tổng hợp kết quả kiểm tra của Đoàn 

kiểm tra để báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh theo quy 

định, Đại diện các Phòng thuộc Sở Công Thương chuẩn bị các nội dung theo lĩnh 

vực. 

Đầu mối liên hệ, điện thoại: 0913.590.395 (Đ/c Tùng – Trưởng phòng Kế 

hoạch – Tổng hợp, Sở Công Thương) 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021 của Đoàn kiểm tra số 6 (do Sở 

Công Thương làm Trưởng đoàn) yêu cầu các thành phần liên quan triển khai thực 

hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đề ra./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (để b/c); 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn  

  (ông: Phạm Minh Tuấn – Phối hợp); 

- VP Sở (Chuẩn bị phương tiện); 

- Lưu VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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